UCHWAŁA NR XXXVI/475/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie patronatu nad ruchem harcerskim w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.:
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r.
Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974
i Nr 173 poz. 1218/ oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, zm.: z 2002 r. Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. poz. 173 poz. 1218/
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Miasta Krakowa, w uznaniu dla wielkiego dorobku ruchu harcerskiego
w kształtowaniu postaw młodego pokolenia Polaków, dostrzegając wybitne walory
wychowawcze i wspierając budowanie postaw w duchu słuŜby Bogu, Polsce i bliźnim,
wobec zbliŜającej się 100 rocznicy powstania na ziemiach polskich pierwszych druŜyn
skautowych, obejmuje patronat honorowy nad ruchem harcerskim w Krakowie,
deklarując w szczególności pomoc w przeprowadzeniu obchodów jubileuszu stulecia
harcerstwa planowanym w latach 2010-2011.
§ 2.
W związku ze zbliŜającym się jubileuszem stulecia harcerstwa ustala się dla
Prezydenta Krakowa następujące kierunki działania:
1/ kontynuowanie programu wsparcia finansowego dla pozyskiwania i remontowania
pomieszczeń w placówkach oświatowych (lub innych lokalach gminnych)
przeznaczonych do prowadzenia zajęć metodą harcerską i pozwalających na
magazynowanie sprzętu harcerskiego;
2/ prowadzenie, wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych, takich działań,
które pozwolą na obecność druŜyn zuchowych i harcerskich na terenie działania
placówek oraz wspólną realizację programów wychowawczych;
3/ zaproponowanie stosownych do intencji niniejszej uchwały zapisów w programie
współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi i gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
4/ opracowanie w porozumieniu z działającymi na terenie Krakowa organizacjami
harcerskimi programu współpracy w realizacji jubileuszu 100-lecia ruchu
harcerskiego, tak aby moŜliwe było równieŜ wykorzystanie tego jubileuszu
w latach 2010 - 2011 do promocji Krakowa;

- 2 5/ opracowanie programu włączenia Miasta Krakowa do inicjatywy stworzenia
Muzeum Ruchu Harcerskiego, a poprzez krakowskie muzea zorganizowanie
w latach 2010-2011 wystawy (lub wystaw) prezentującej dorobek ruchu
harcerskiego;
6/ przy wykorzystaniu istniejących w Krakowie odznak, wyróŜnień i nagród
odpowiednie uhonorowanie organizacji harcerskich.
§ 3.
Prezydent Miasta Krakowa przedstawi Radzie Miasta Krakowa sprawozdawanie
z realizacji niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca kaŜdego roku.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5.
Tracą moc uchwały Nr LXXX/680/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca
2001 r. w sprawie objęcia patronatu nad harcerstwem w Krakowie oraz
Nr LXXVIII/782/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr LXXX/680/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie
objęcia patronatu nad harcerstwem w Krakowie.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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